


Centenàries, tradicionals i populars

Dia 3 d’agost
LA CAPTA DE LA FESTA

19 h. Iniciem la Capta de la Festa on es 
distribuirà el programa de les festes i es 
podrà comprar la samarreta o el càntir i 
reservar taules pels sopars. Hi haurà música, 
activitats i sortejos per passar junts una 
bona estona. Com a element especial, 
tindrem a disposició una reproducció del 
quadre de Josep M. Rosselló, signada pel 
mateix autor, que servirà per agrair les 
aportacions. També tindrem un entrepà 
dissenyat per l’Eduard Boada que segur que 
farà les delícies dels més exigents. Col·labo-
ra: Col·labora: Camatec,  Fleca Flaqué, 
Joieria Sonia Ollé, Restaurant Cal Peter, 
Rizzos perruqueria, Farmàcia Salazar, Reial 
Club Nàutic de Tarragona, Pastisseria Trill, 
Take Away Sushi TGN, Restaurant L'Adelita, 
Colla Jove, El Lloro, Les Tres Bessones, 
Ferreteria Tàrraco, Frankfurt El Surtidor, 
Casa Pladevall, Restaurant Sentits, 

Perruqueria Lua, Casal Sageta de Foc i Club 
Gimnàstic de Tarragona. 

Tot i que es tracta d’una novetat a les 
nostres festes, és habitual en moltes pobla-
cions incloure la capta com una part més 
del programa. En el nostre cas, antigament 
els membres de l’organització anaven per 
les cases del barri a repartir els programes i 
recollien la voluntat del veïns, sempre amb 
la idea que les seves aportacions, per 
petites que fossin, asseguressin la 
continuïtat de les activitats. 

Enguany, amb la celebració dels 175 anys, la 
remodelació del canó i la confecció dels 
Gegants Petits hem pensat que seria un bon 
moment per reprendre aquesta tradició en 
un format una mica diferent: Convidem els 
veïns, ex-veïns i amics de les festes a baixar 
al carrer per recollir el programa, fer els 
donatius, i comprar de forma anticipada 
tot allò que faci falta per la participació a la 
festa.



Dia 10 d’agost
EL CANÓ I LES FESTES DE 
SANT ROC DE BARCELONA

Aquestes festes el canó de Sant Roc ja farà 
110 anys que hi participa, després que la 
família de Josep Moragues, de la pirotècnia 
“L’Escala”, en fes donació. Durant aquest 
temps ha sofert modificacions i millores 
però hem pensat que era hora de renovar-lo 
considerablement per tal d’assegurar la 
seva continuïtat en el futur.  Per commemo-
rar-ho hem convidat altres canons que 
encara avui s’utilitzen a diferents festes 
d’arreu de Catalunya tot commemorant les 
batalles d’artilleria que es feren, com a 
mínim, els anys 1902, 1903, 1934 i 1944. 

13 h. Presentació del nou Canó de Sant 
Roc. L’artista local Nando Taló ha estat 
l’encarregat d’actualitzar el nostre canó, que 
estava malmès pel pas del temps. La darrera 
renovació del suport va ser l’any 1981 i hem 
volgut aprofitar la celebració dels 175 anys 
per donar-li un canvi. Conservant els 
elements originals, com són el tir i les rodes, 
ha canviat el suport mantenint el disseny 
original però deixant la fusta vista amb un 
material de més qualitat. 

13:30 h. Vermut. Per celebrar la renovació 
del Canó hem programat un vermut popular 
per compartir la jornada amb tots els veïns i 
amics. 

Trobada de festes de Sant Roc. . La festa 
de Sant Roc més antiga de Catalunya és la 
de la Plaça Nova de Barcelona, just engua-
ny celebren els seus 430 anys. Va ser 
declarada Festa Patrimonial d'Interès 
Nacional per la Generalitat de Catalunya, i 
per celebrar els nostres 175 anys, els hem 
convidat. Vindrà tot el seu Seguici, un fet 
excepcional donada la importància dels 
elements que el composen. Dediquem 
aquesta tarda a gaudir al voltant d’una 
celebració que ens uneix.

18 h. Plantada d’elements que participen a 
la trobada. La plantada permet admirar-los 
amb tranquil·litat abans d’iniciar el seu 
recorregut per la ciutat. 

19 h. Cercavila de la trobada de Festes de 
Sant Roc. Els elements convidats i el nostre 
seguici de Sant Roc compartiran protago-
nisme en una cercavila que recorrerà els 
carrers dels barri i altres indrets de la ciutat. 
Hi participen: Canó de Sant Roc, portat per 
Joan Carles Petit, Drac de Sant Roc, Diable 
de Sant Roc de Barcelona, Àliga de la Ciutat 
de Barcelona, grallers La Pessigolla de la 
Plaça Nova, Lleó de Barcelona, Maginet de 
les Timbales, Gegants Vells de Tarragona i 
del Cós del Bou, grallers Els Bordons, 
Gegants Vells de Sant Roc de la Plaça Nova 
(Roc i Laieta) amb flabiolaire, Gegants 
infantils de la plaça Nova (Pippo i Gal·la), 
nan Cu-cut de la Plaça Nova i Nano Caleto, 
Bastoners de l’Esbart Català de Dansaires 
amb flabiolaire, Bandera Verda de Sant Roc 
i la Cobla Ciutat de Granollers que, al final 
dels balls de cada element del Seguici, farà 
tres sardanes. 
Col·labora: Generalitat de Catalunya.

Itinerari: Cós del Bou, plaça de l’Esperidió, Baixada 
Peixateria, Sant Hermenegild, plaça del Rei, Santa 
Anna, plaça Fòrum, Merceria, plaça de les Cols, 
Major, Baixada Misericòrdia, plaça de la Font, Sant 
Fructuós (la Bocacalle), Comte de Rius, Rambla 
Nova, Sant Agustí, Portalet, plaça de la Font i Cós 
del Bou. En acabar, a la plaça de l’Esperidió, es farà 
una passada de lluïment de tots els elements 
participants. 

21 h. Sopar a la fresca. Un aniversari així 
s’ha de celebrar d’una manera especial. Us 
proposem fer-ho de la millor manera 
possible: al voltant d’una taula i compartint 
moments i anècdotes. Posarem a l’abast 
dels veïns, ex-veïns i amics taules i cadires, 
que haureu de reservar prèviament. Cadas-
cú podrà portar el menjar i la beguda o bé 
comprar-ho als restaurants i al bar del barri. 
Vinga, comencem les festes amb bona 
companyia! 



23 h. Primer Carnaval d’Estiu a Tarragona i 
havia de ser al nostre barri. Remena l’armari  
de la iaia, la tieta o la veïna i disfressat dels 
anys 60 per viure la nit més Ye-Ye! Posa-li 
imaginació a la nit i busca roba dels 60 o 
disfressat de qualsevol dels personatges de 
l’època com La Pantera Rosa, Los Picapie-
dra, The Beatles, Marilyn Monroe o qui més 
t’agradi; la qüestió és venir disfressat i 
disfressada a la festa.

La nit serà llarga i començarem amb la 
música del DJ Ian Tules; tindrem moltes 
sorpreses, coreografies i concursos.

24 h. Continua la Revetlla amb l’orquestra 
Los Yeyé, que va ser una de les estrelles de 
la Santa Tecla de l’any passat. Los Yeyé 
aterren al nostre barri amb el seu nou espec-
tacle “Un rayo de sol” i ganes de fer-nos 
passar una nit de festa única i molt seixan-
tera. No hi faltaran les cançons de bandes 
com Formula V, Los Sirex, Los Bravos i 
moltes més.

2 h. De nou agafa el relleu el DJ Ian Tules que 
ens farà ballar fins ben entrada la matinada.

Dia 11 d’agost
ELS GEGANTS PETITS I LA 
TROBADA DE CANONS

18.00 h. Presentació dels Gegants Vells 
Petits i del Cós del Bou. El barri arrodoneix 
el seu seguici festiu amb la reproducció en 
petit dels nostres gegants. Els nous gegants 
portaran per nom Joanet i Teresina, en 
record dels nostres estimats amics traspas-
sats enguany que tant han fet pels nostres 
gegants. El projecte ha estat coordinat per 
l’artista Àngels Cantos que ha confeccionat 
els caps i les mans de les figures. La roba ha 
estat encarregada a Josep Maria Casas i la 

joieria a l’Antonio Gómez. Aquests artesans 
ja van col·laborar també en la darrera  
remodelació dels nostres gegants ara fa tres 
anys. En la seva presentació seran apadri-
nats pels Negritos Petits i els Gegants Moros 
Petits de Tarragona, portats pels alumnes 
del Col·legi Lestonnac l'Ensenyança. Per part 
del nous Gegants Vells Petits i del Cós del 
Bou, un acord amb l’Agrupació de Portadors 
dels Gegants Vells i l’Escola El Miracle ha 
facilitat que els nens i nenes que els portin 
puguin sortir d’aquests col·lectius. El grallers 
Brufacanyes estrenaran la peça “Pasdoble 
dels Gegants Vells Petits” que la Roser 
Olivé ha escrit especialment per l’ocasió.

Patrocinen: Repsol, Diputació de Tarragona, Generali-
tat de Catalunya i Ajuntament  de Tarragona. 
Col·laboren: Associació de Portadors dels Gegants 
Vells i Escola El Miracle.

18.30 h. Cercavila dels Gegants Petits. Per 
donar-se a conèixer, els nous gegants acom-
panyats pels grallers Brufacanyes, amb els 
seus padrins, Negritos Petits i Gegants 
Moros Petits de Tarragona, acompanyats 
pels grallers Pelacanyes i So Nat Grallers, i 
amb els Gegants Petits de Vilafranca faran 
una cercavila pels carrers de la Part Alta 
acompanyats per la Xaranga Guirigalls.
Els Negritos Petits i els Gegants Moros Petits 
de Tarragona formen part del Seguici Petit 
de la Ciutat i estan sota la tutela del Col·legi 
Lestonnac l'Ensenyança. Són obra de 
l’Àngels Cantos amb part de l’equip que ara 
fa també els nostres Gegants Petits. 

El gegants Petits de Vilafranca, el Jordi i la 
Montserrat, van sortir per primera vegada 
l’any 1982, com un dels integrants de la 
primera festa major petita. Aquell any van 
fer-ho amb unes figures cedides per la 
família Cervera Gallemí i no va ser fins el 
2004 que l’Ajuntament va encarregar les 
peces actuals a l’escultor Josep M. Casserres 
Solé.



Itinerari: Cós del Bou, plaça de l’Esperidió, 
Baixada Peixateria, Sant Hermenegild, plaça 
del Rei, Santa Anna, plaça del Fòrum, Merceria, 
plaça de les Cols, Major, Baixada Misericòrdia, 
Cós del Bou i plaça de l’Esperidió. En arribar 
faran una ballada de lluïment. 

19.30 h. Arribada dels canons convi-
dats. Per celebrar la remodelació del 
nostre canó hem convidat altres 
canons festius a compartir amb nosal-
tres la festa. Venen de  la Barceloneta 
(Barcelona), Borges Blanques, 
Poboleda, Sant Andreu del Palomar i 
Castelló. Quedaran plantats al barri 
per poder-los contemplar amb 
tranquil·litat abans que comencin a 
disparar.

El canó és un giny d’artilleria festiva 
molt popular a la Barceloneta, i és 
conduït per un veí disfressat de militar 
napoleònic. El canó dispara salves de 
pirotècnia barrejades amb caramels. 
Aquest element va ser construir l’any 
1912 per iniciativa de Pancraç Farell a 
partir d’un model que va veure en un 
poble francès de la família de la seva 
esposa.

L’encesa de la traca és un dels punts 
clau de la Festa Major d’estiu de les 
Borges Blanques. Es fa a la Plaça de la 
Constitució i compta amb ‘El Canó del 
Salo’, perquè havia estat del Sr. Gonza-
lo Solé Segarra, conegut per tothom 
com “el Salo”. El document gràfic més 
antic que el recull data de l’any 1907, 
però es desconeix la seva antiguitat. 

Poboleda és un dels pocs municipis de 
tot el país que compta amb un canó 
festiu per anunciar l'arribada de la 
festa major. Cada any el dia 4 d'agost, 
diada de sant Domènec, el canó 
recorre els carrers del poble a partir de 
les 7:00 hores per despertar els 
poboledans.

A Sant Andreu del Palomar (Barcelo-
na) s’organitza l’Esclat Andreuenc per 
donar el tret de sortida als actes d'arrel 
tradicional de la Festa Major i compta 
amb el llançament de salves per un 
canó de festa. Des de l’any 2017 aquest 
canó també té una cercavila pròpia 
amb un grup de música tradicional i 
uns personatges satírics que acompa-
nyen el canoner. 

El pregó de les festes de la Magdalena 
de Castelló, cada tercer diumenge de 
quaresma, inclou la participació de 
l’Esquadra de Trabucaires Xaloc, 
secció de la colla de dolçainers i 
tabaleters Xaloc. Com a part de la 
mateixa hi ha el canó “9 de març de 
1810”, anomenat així en homenatge a 
la resistència contra els francesos, que 
avui participa en aquesta trobada. 

20.00 h. Cercavila dels canons partici-
pants a la trobada, que faran un recor-
regut pels carrers del barri i altres 
principals de la ciutat per tal de 
compartir sorollosament amb nosal-
tres les diferent visions dels canons 
dedicats a la festa. Col·labora: Gener-
alitat de Catalunya.

Itinerari: Cós del Bou, plaça de la Font, Sant 
Fructuós (la Bocacalle), Rambla Vella, Comte 
de Rius, Rambla Nova, Sant Agustí, Rambla 
Vella, Portalet, plaça de la Font, Cós del Bou i 
Baixada Peixateria.

Dia 12 d’agost

21 h. Projecció. Al local de la Colla Jove, 
projecció de la pel·lícula dels 150 anys de les 
Festes. Fa 25 anys vam fer una gran festa per 
celebrar els 150 anys de les festes i, com no 
podia ser d'una altra manera, el Fer-vi va 
fer-ne moltes hores de gravació que ara 
resumirà per reviure-la tots junts.



Dia 14 d’agost
EL PREGÓ

18 h. Cercavila. Com és tradicional el seguici 
festiu del barri farà un recorregut pels carrers 
de la ciutat convidant a participar de les 
festes. Encapçalats pel remodelat Canó, hi 
prendran part els timbalers del Drac Petit de 
Sant Roc, el Maginet de les Timbales, els 
Gegants Vells Petits i del Cós del Bou, els 
grallers Brufacanyes, els Negritos i Gegants 
Infantils, el Nano Caleto, els Nanos, els 
Gegants Vells de Tarragona i del Cós del Bou 
i, els grallers Els Bordons i les Pubilles de 
l’any 2018. 

Itinerari: Cós del Bou, plaça de la Font, Sant Fructuós 
(la Bocacalle), Rambla Vella, Comte de Rius, Rambla 
Nova, Sant Agustí, Rambla Vella, Portalet, plaça de la 
Font, Cós del Bou i Baixada Peixateria.

19 h, al local de la Colla Jove. Pregó de les 
festes, pronunciat per Dani Milà Zaragoza, 
president de la Colla Jove Xiquets de 
Tarragona. La Colla Jove, gran col·laborado-
ra de les festes, fa 40 anys que va començar 
la seva tasca i en aquest temps ha mantingut 
un estret vincle amb el barri. Serà un bon 
moment per escoltar una part de les moltes 
històries compartides. 

Tot seguit, Proclamació de la Pubilla i els 
Hereus. Conduït per Sílvia Petit, es farà l’acte 
de nomenament de la Pubilla de les festes, 
Laia Nolla Cantos. Com a novetat s’ha decid-
it acompanyar la pubilla de dos Hereus 
d’Honor que seran, Roger Nolla Cantos i Eloi 
Ventura Cantos, nets de la Paquita Franque-
za que ens va deixar ara fa un any. 

Es nomenarà el Canoner d’Honor 2019, que 
serà pel mestre del còctel, autor dels 
entrepans més variats, gran conversador i 
amic del barri, l’Eduard Boada. 

Aprofitarem l’acte per fer un merescut home-
natge a Antonio Caparrós, Joan Llort i 
Teresina Vicens que malauradament ens van 
deixar. L’Antonio Caparrós, ha estat una 
persona molt important pel col·lectiu del 
Drac i un gran i entusiasta col·laborador de 
les festes. El Joanet i la Teresina sempre han 
estat vinculats al barri, igual que tota la 
família, i de manera especial als seus gegants 
on ell n’era portador i cuidador i ella n’era la 
“padrina” i un referent per la colla. A més, la 
Teresina cuidava de la roba que guarnia la 
capella de Sant Roc i havia estat una 
especialista de la xocolata de la Festa infantil, 
entre moltes altres coses. Durant l’acte es 
farà estrena de la música “Joan, el geganter” 
original de Jordi Fà, que interpretaran els 
grallers Els Bordons i que farà ballar els 
nostres gegants d’ara en endavant. 

20 h. Còctel. Un any més tindrem un bon 
començament de festes amb un combinat 
creat sota l’atenta mirada de l’Eduard Boada. 
Enguany la novetat serà que es servirà amb 
un càntir gegant.

Després no dubteu a gaudir d’un bon sopar 
pels restaurants del barri mentre ens 
preparem per la revetlla.

24 h. Revetlla popular amb l’orquestra 
Angangas. Aquest grup de versions de 
Barcelona el formen vuit joves que des del 
2013 no paren de fer ballar a la gent en tot 
tipus de festes. No podeu faltar i compartir 
amb nosaltres les peces més ballables del 
seu repertori. Després serà el DJ Sergi Ralita 
“la sensació de les cabines” qui ens farà ballar 
per acabar aquesta fantàstica nit de festa 
major. 



Dia 15 d’agost
DIA DE LA MARE DE DÉU

9 h. Trobada de plaques de cava. Un any 
més els col·leccionistes esteu de sort i 
podreu ampliar la vostra col·lecció de 
plaques de cava, tot fent nous amics al 
voltant d’aquesta afició.  

12 h. Capella de Sant Roc. El president de les 
festes, Josep Ferrer, portarà la imatge de 
Sant Roc pels nostres carrers, en la seva 
salutació al barri, fins a dipositar-la a la 
capella instal·lada al carrer Cós del Bou. 
L’acompanyen membres de la junta, 
representació del nostre ajuntament, els 
grallers Tocaferro i tots els veïns i amics que 
s’hi vulguin afegir. 

Un cop instal·lada la imatge es farà una 
ofrena floral on tots els que ho desitgeu 
podreu fer la vostra aportació per decorar la 
capella del sant. 

Tot seguit, col·locació de la bandera principal 
al local de l’Agrupació Cultural com a 
reconeixement a la tasca que han fet les 
diferents comissions, juntes i col·laboradors 
anònims al llarg de la història i que ens ha 
permès arribar on som amb unes festes 
totalment vives. L’acompanyament musical 
anirà a càrrec del grup grallers Tocaferro.

13 h. Concert vermut. Els nostres amics dels 
grallers Tocaferro venen un any més amb la 
seva  barreja de peces tradicionals i d’altres 
actuals per acompanyar-nos en aquest 
esperat vermut.   

17.30 h. Plantada dels elements que partici-
pen a la cercavila. Aprofiteu per fer-vos 
fotografies amb ells!

18 h. Cercavila de l’arribada de l’aigua de 
Sant Roc. Hi participen elements del seguici 
de Sant Roc i convidats. Encapçalats pel 

Canó, el segueixen el Drac Petit de Sant Roc, 
Cabrot Petit del Vendrell, el Maginet de les 
Timbales, els Gegants Vells Petits i del Cós 
del Bou, els grallers Brufacanyes, els Negri-
tos i Gegants Infantils, el Nano Caleto, els 
Nanos del barri, els Negritos de la ciutat, els 
grallers Tocaferro, els Gegants Moros de 
Tarragona, els grallers Pelacanyes, els 
Gegants Vells de Tarragona i del Cós del 
Bou, els grallers Els Bordons, els Gegants de 
Vilafranca i el Ball de Bastons de Tarragona. 
Els acompanyen també els veïns amb els 
càntirs, la Pubilla i els Hereus, les imatges de 
Sant Roc i la Mare de Déu, les autoritats i la 
Xaranga Tocabemolls.

De manera extraordinària els Gegants Moros 
de Tarragona acompanyen al seguici de Sant 
Roc junt amb els habituals Negritos de la 
ciutat. És un nou reconeixement de la ciutat a 
aquesta celebració, tal i com també ja van fer 
en el 150 aniversari de les festes. 
El Cabrot del Vendrell és un impressionant 
dimoni que cavalca sobre un drac de dos 
caps. Va ser creat l’any 1991 per l’artista 
penedesenca, Dolors Sans. El mes de maig 
d’enguany la mateixa escultora va lliurar la 
versió petita, molt reclamada pel jovent de 
l’entitat, que serà la que ens acompanyarà en 
aquesta cercavila. Va ser apadrinat, entre 
altres, pel Drac Petit de Sant Roc. 

Tal com resumeix la mateixa web de la Festa 
Major de Vilafranca, els Gegants es diuen 
Ferragut i Elisenda i la primera referència que 
en tenim data és de la processó de Corpus 
del 1600. Pertanyien a la Confraria de Sant 
Macari i Sant Josep, formada per fusters, 
picapedrers, mestres de cases, ballesters i 
altres oficis del ram de la construcció com els 
rajolers. A finals del segle XVIII s'incorporen a 
les cercaviles i processons de Sant Fèlix.



El seguici sortirà del Cós del Bou, seguint per Baixada 
Peixateria, Sant Hermenegild, plaça del Rei, Portella i 
Granada, fins a arribar al portal de Sant Antoni, on es 
recollirà el carro de l’aigua. Es tornarà al barri pel 
carrer de la Mare de Déu de la Mercè, Peixateries 
Velles, plaça del Fòrum, Merceria, Major, la Nau, 
Baixada Peixateria i Cós del Bou. En arribar davant la 
capella hi haurà una passada dels grups festius. 

19 h. Benedicció de l’aigua de Sant Roc per 
Mn. Joan M. Ferrer Calvo, vicari de la 
parròquia de Sant Francesc. Tot seguit, 
distribució de l’aigua entre els veïns i amics 
del barri. 

19.30 h. Gran diada castellera del Cós del 
Bou, amb la participació de la Colla Jove 
Xiquets de Tarragona i la Colla Castellera 
Sant Pere i Sant Pau. Un any més les colles 
encaren aquesta gran diada disposats a 
oferir un bon ventall de grans castells, 
especialment enguany que l’amfitriona 
celebra els seus 40 anys. Organitza: Colla 
Jove Xiquets de Tarragona. 

24 h. Revetlla popular amb Fanfarra. Els 
instruments tradicionals també ens perme-
ten la gresca i el ball versionant tot tipus de 
música. Aquest grup de 8 joves ens ho 
demostraran aquesta nit de la vigília del Sant. 
Per acabar tindrem la música de JL Deejay, 
DJ resident del Totem, que ens acompanyarà 
fins ben entrada la matinada.

Dia 16 d’agost
DIA DE SANT ROC

8 h. Matinades amb el Canó i els grallers que 
ens vulguin acompanyar. Cal llevar-nos 
d’hora per viure amb intensitat la diada del 
Sant. Els grallers i el canó ens ajudaran a 
fer-ho a temps.  

10.30 h. Trobada de pubilles. Des de l’any 
1976 el barri selecciona les pubilles d’entre les 
seves veïnes, ex-veïnes i amigues de les 

festes. Aquesta trobada permetrà 
retrobar-les el dia central de la festa en 
aquest any tan especial. 

11 h. Anada a Ofici. El seguici de les festes i 
els veïns i amics del barri es dirigeixen a 
l’església de Sant Francesc per assistir a 
l’Ofici de Sant Roc. Hi participen el Canó, els 
timbalers del Drac de Sant Roc Petit, el 
Maginet de les Timbales, els Gegants Vells 
Petits i del Cós del Bou, els grallers Brufa-
canyes, els Negritos i Gegants Infantils, el 
Nano Caleto, els Nanos del barri, els 
Gegants Vells de Tarragona i del Cós del 
Bou i els grallers Els Bordons. També hi van 
veïns i amics del barri amb les coques de 
Sant Roc, la Pubilla, els Hereus i les autori-
tats, les pubilles participants a la trobada i 
l’acompanyament de la Xaranga Tocabe-
molls.

La bandera de Sant Roc serà portada pel 
nostre alcalde, Pau Ricomà, com un 
reconeixement de la ciutat al barri per la seva 
continuïtat en la celebració de les festes, tal i 
com ja va fer en el seu 150 aniversari de les 
mateixes. 

La bandera de la Mare de Déu serà portada 
per una representació de les pubilles partici-
pants a la trobada. 

La imatge de Sant Roc la portaran Xavier 
Ballart, Jesús Martínez, Carles Estebanez i 
Joan Francesc Vendrell. 

La imatge de la Mare de Déu la portaran 
Paquita Cantos, Rosa Cruz, Rore Solé i 
Rocío Valiente. 

Seguirà el recorregut habitual per la plaça de 
la Font, carrer Salines i carrer Rere Sant 
Domènec fins a arribar a la Rambla Vella, just 
davant de l’església de Sant Francesc.



11.30 h. Ofici a l’església de Sant Francesc 
presidit per Mn. Ignasi Durany Pich. En 
acabar la missa es beneiran les coques, que 
seran repartides entre els assistents. Més tard 
es podran trobar al bar de la comissió de 
festes. 

12.15 h. Tornada d’Ofici. Es tornarà cap al 
barri sortint per la Rambla Vella i passant per 
la Via de l’Imperi Romà, el portal del Roser, la 
plaça Pallol, els carrers Cavallers i la Nau, la 
Baixada Peixateria i el Cós del Bou. En arribar 
hi haurà ball de gegants i capgrossos. 

13 h. Concert vermut amb la Xaranga 
Tocabemolls. Aquest grup, imprescindible 
en les nostres festes, ens farà ballar i cantar 
un any més amb la seva empenta, bon humor 
i bona música. 

14:30 h. Fideuà popular. Celebrem junts la 
diada de Sant Roc, en celebrar-se els 175 
anys de les festes, amb un bon fideuà. Els que 
vulguin venir hauran de comprar els tiquets 
abans del 12 d’agost al diferents establiments 
del barri. El preu és de 7€ i inclou una beguda. 

17 h. Inici de la Festa infantil. Amb moltes 
activitats dedicades als més petits. Podreu 
participar en tallers, inflables i altres activitats 
que preparen el Drac de Sant Roc, els 
Gegants del Cós del Bou, la Colla Jove i el 
grup de l’AEiG Fent Camí fins a les 8 del 
vespre. Col·laboren: Colla Jove, Portadors 
dels Gegants Vells, Drac de Sant Roc i AEiG 
Fent Camí.

18 h. Animació amb el Grup Sidral, uns 
ex-veïns que tornen al seu barri per fer-nos 
passar una bona estona. Tots a ballar amb les 
danses més divertides. Com tots sabeu el 
Grup Sidral, creat pel nostre veí Jordi Fà, ha 
participat molts anys a les festes fent ballar la 
canalla del barri i presentant els elements 
més variats. Col·labora: Grup Sidral. 

19 h. Tradicional Xocolatada repartida per 
tots els assistents. Després es trencarà l’olla 
com a continuació de les cucanyes que 
sempre han format part essencial del nostre 
programa. 

20 h. Espectacular traca de globus pels 
carrers del barri. Una novetat que segur que 
agrada a petits i grans per celebrar els 175 
anys de festa. Patrocina: Banc Mediolanum. 
Per acabar la tarda dedicada als més petits, 
hi haurà l’actuació de la Xaranga Guirigalls 
que un any més participen a les nostres 
festes. 

23 h. Plantada de les bèsties. Es preparen els 
elements que participaran al correfoc. 

24 h. Traca. Tots els veïns i amics del barri 
anem a córrer amb la traca de la Pirotècnia 
Baldayo’s instal·lada al llarg de la Baixada 
Peixateria i el carrer Cós del Bou. 

Tot seguit, correfoc amb la participació del 
nostre Drac de Sant Roc i l’Au Fènix de la 
Pobla de Mafumet. 
L’Au Fènix es va presentar l’octubre de 2016, 
tot i que es va començar a construir l’any 
2014 en fibra i malla metàl·lica per l’artista 
Xavier Juez. Forma part del Ball de Diables 
els 7 Pecats Capitals de la Pobla de Mafumet 
i va ser apadrinada, entre altres, pel Drac de 
Sant Roc de Tarragona. Patrocina: Frankfurt 
el Surtidor.

Aquest correfoc seguirà el següent itinerari: 
Cós del Bou, Baixada Peixateria, la Nau, 
Major, Baixada Misericòrdia i tornada als 
carrers del barri. Organitza: Drac de Sant 
Roc.

Un cop acabat el correfoc es farà un final de 
festes especial a càrrec de la Pirotècnia 
Baldayo’s, grans amics i col·laboradors del 
barri i que ja va encarregar-se del primer 
piromusical fet a Tarragona amb motiu dels 
150 anys de les nostres festes. 



24.30 h. Revetlla popular amb Cris&Petes 
Punxadiscos i la Xaranga Tocabemolls. Per 
acomiadar la festa ho volíem fer amb uns 
amics molt especials que han ajudat a lluir la 
festa aquests darrers anys. Amb ells i les 
seves músiques tancarem aquesta edició 
tan especial de les festes. 

ACTES POSTERIORS I RECO-
MANACIONS 

Dia 21 d’agost
19.30 h. Missa a la parròquia de Sant Francesc 
en record de les persones que ens han deixat 
el darrer any.  

Recomanacions per a gaudir de les festes:

Consells de seguretat per al correfoc:

Informació en línia:

Per al millor lluïment de les festes, es demana al 
veïnat que guarneixi els balcons i les finestres, i 
als comerços, que decorin els aparadors amb 
motius de la festa. 
Podeu reservar taules i cadires per sopar al 
carrer els dies 14, 15 i 16 (abans o després del 
correfoc) al bar de la Comissió de Festes.
Feu un consum moderat i responsable de les 
begudes alcohòliques per gaudir millor de la 
festa.

NO a la violència
Si has patit o has vist algun tipus 
de violència o assetjament sexis-
ta, masclista, sexual o LGTBI-
fòbic:
• Busca complicitat al teu voltant: 
amigues, amics, gent que 
assisteixi a la festa o membres de 
l’organització.
• Demana ajuda al 092, a la barra 
del bar o al personal 
d’organització

Mantingueu portes i finestres tancades, 
persianes abaixades, aparadors i vidres 
protegits i tendals recollits, i no tingueu roba 
estesa o altres elements similars.
Eviteu col·locar cap element que pugui obstac-
ulitzar l’actuació o el pas de la gent.
No llanceu aigua. 
No encengueu foc ni fumeu a prop de les 
bosses o els carretons del material pirotècnic.
No envaïu l’espai de l’actuació i no agafeu ni 
destorbeu cap dels seus membres.
Vestiu preferentment roba de cotó o texana i 
barret, o bé un mocador lligat al cap.
Mantingueu les distàncies de seguretat adients 
per prevenir-vos de les espurnes i detonacions 
dels productes pirotècnics.
Salteu sempre endavant, individualment o bé en 
grups molt reduïts, sense col·locar-vos mai 
entre els timbalers i els actuants que porten les 
bosses de pirotècnia.
Seguiu sempre les indicacions de l’organització.

Facebook: Festes de Sant Roc Tarragona
Instagram: festessantroctarragona
Comparteix les teves fotografies
#SantRocTarragona
#175FestesSantRocTarragona 


